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kolejne zaś cyfry oznacza się symbolem" 78"; 
rozdziały te stosowane są także przez gminy dla 
ewidencjonowania dotacj i celowych otrzyma
nych z budżetu państwa oraz wydatków pono
szonych z tych dotacji . 

3. Dysponenci części budżetowych doko nuj ący, 
na podstawie ustawowych upoważnień , prze 
sun i ęć wydatków związanych z usuwaniem 
skutków powodzi w ramach swoich budżetów 
powołują , w ce lu ich zewidencjonowania, we 
właśc i wych działach, rozdziały pod nazwą "Ak
cja przeciwpowodziowa i usuwanie skutków 
powodzi", oznaczając je następująco : dwie 

pierwsze cyfry numeru rozdziału stanowią 

symbol dz i ału , kolejne zaś cyfry oznacza s i ę 

symbolem ,,80"; rozdz iały te stosowane są tak
że przez gminy dla ewidencjonowania środków 
finansowych otrzymanych z innych źródeł ni ż 
budżet państwa na akcję przeciwpowodziową 

i usuwanie skutków powodzi oraz wydatków 
ponoszonych na te cele." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia z mocą od dnia 18 lipca 1997 r. 

Minister Finansów: w z. H. Wasilewska-Trenkner 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności, trybu postępowania przy 
orzekaniu oraz zakresu, składu i sposobu działania zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności. 

Na podstawie art. 2a ust. 8 ustawy z dnia 9 maja 
1991 r. o zatrudnianiu i rehabi litacji zawodowej osób 
ni epełnosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201, Nr 80, 
poz. 350 i Nr 11 0, poz. 472, z 1992 r. Nr 21, poz. 85, 
z 1993 r. Nr 11 , poz. 50 i Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr l, 
poz. 1, Nr 5, poz. 25 i Nr 120, poz. 577 oraz z 1996 r. 
Nr 100, poz. 461 ) zarządza się, co następuje : 

Rozdział 1 

Szczegółowe zasady orzekania o stopniu 
niepełnosprawności 

§ 1. 1. Przy ocenie stopnia niepelnosprawności bie
rze się pod uwagę: 

1) orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby za inte
resowanej uwzg lędn iające stałe lub okresowe na
ruszenie sprawności organizm u, 

2) wiek, płeć, wykszta łcenie, zawód, posiadane kwali
fikacje, 

3) wykonywane zatrudnienie, warunki pracy, 

4) możliwość dalszego wykonywania pracy, 

5) możliwość całkowitego lub częściowego przywró
cenia zdolności do wykonywania dotychczasowej 
lub innej pracy, w tym także w warunkach specja l
nych, poprzez leczenie, rehabilitację łu b reorienta
cję zawodową, 

6) możliwość poprawy w zakresie funkcjonowania 
w życiu codziennym, pełnieniu ról społecznych 
i bezpośrednich kontaktów ze środowisk iem po-

przez leczenie, rehabilitację , szkolenie, zaopatrze
nie w sprzęt pomocniczy i rehabi litacyjny, usługi 
i inne działania dostosow ane do potrzeb osoby 
n iepełnosprawnej. 

2. Naruszenie sprawności organizmu uważa się za: 

1) trwałe (stałe) - jeśli według wiedzy medycznej 
stan zdrowia nie rokuje poprawy, 

2) okresowe - jeśli według wiedzy medycznej może 
nastąpić poprawa stanu zdrowia. 

§ 2. 1. Zaliczenie do odpowiedniego stopnia niepełno
sprawności może być orzeczone na stałe lub okresowo. 

2. W razie wydan ia orzeczen ia stwierdzającego 
okresowe zaliczenie do odpowiedniego stopnia niepeł
nosprawności ustala się termin ponownego rozpatrze
nia sprawy po upływie okresu, w którym według wie
dzy medycznej może nastąpić poprawa lub pogorsze
nie stanu zdrowia, sta nowiące podstawę do zmiany 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

§ 3. 1. Zachowanie zdolności do pracy w warun
kach specja lnych oznacza możl iwość zatrudnien ia oso
by n iepełnosprawnej na stanowisku pracy, które 
w szczegól ności: 

1) spełn ia warunki w zakresie dostępności , funkcjo
nal ności i bezpieczeństwa pracy, 

2) jest przystosowane i oprzyrządowane odpowied
nio do potrzeb wynikających z rodza ju i stopnia 
niepełnosprawności, 

3) umożl iwi a prowadzenie rehabi litacji. 
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2. Za niezdolność do wykonyw ania zatrudnienia 
uważa się niezdolność do wykonywania jakiegokol
wiek zatrudnienia w warunkach innych niż warunki 
specjalne. 

3. Za częśc iową n iezdo l ność do wykonywania za
t rudnienia uważa się obn iżen ie zdo l ności do wykony
wania dotychczasowego zat rudnienia w porównaniu 
do zdolności, jakie wykazują pracownicy o podobnych 
kwalifikacjach i przygotowaniu zawodowym mający 
pełną sprawność fizyczną i psychiczną. 

§ 4. 1. Przy ocen ie zdolności do wykonywania za 
t rudnienia osoby, która nie była zatrudniona, bierze się 
pod uwagę, czy i jakie zat rudnienie mogłaby ona pod
jąć z uwzględnieniem posiadanego wykształcen ia, za
wodu i posiadanych kwa lifikacj i. 

2. Przy ocen ie zdolności do wykonywania zatrud
nien ia osoby, która podjęła lub podejmie zatrudnienie 
w warunkach specjalnych, bierze s ię pod uwagę, czy 
zdolność ta może być zachowana i realizowana wyłącz
nie w tych warunkach. 

3. W stosunku do osoby, któ ra nie pozostaje w za
t ru dnieniu, ocenia się, czy ta osoba - bio rąc pod uwa
gę stopień sprawności organ izmu - ma obniżoną 
zdolność do wykonywan ia zat rudnienia w porównaniu 
do zdolności pracowników o podobnych kwa lifika
cjach i przygotowan iu zawodowym mających pełną 

sprawność fizyczną i psych iczną. 

Rozdział 2 

Tryb postępowania przy orzekaniu o stopniu 
niepełnosprawności 

§ 5. Wniosek o wydan ie orzeczenia o stopn iu ni epeł
nosprawności, zwany dalej "wnioskiem" , składa s i ę do 
wojewódzkiego zespołu do spraw orzekan ia o stopn iu 
niepełnosprawności, zwanego dalej "zespołem" . 

§ 6. 1. Wn iosek powinien zawierać: 

1) im ię i nazwisko osoby zainteresowanej, datę jej 
urodzenia oraz adres zam ieszkania, 

2) dane dotyczące wykształce n ia, zawodu, posiada
nych kwalifikacj i oraz zat rudnienia, 

3) okreś lenie celu , dla którego n iezbędne jest uzyska
nie orzeczenia, 

4) podpis osoby zainte resowanej lub jej przedstawi
ciela ustawowego. 

2. Do w niosku załącza s ię posia daną dokumentacj ę 
medyczną oraz inne dokumenty umoż l iw i a jące ocenę 
stopnia niepeł nosprawności. 

§ 7. 1. W niosek złożony do zespołu przewodn iczą
cy zespoi u kieruje do rozpatrzenia na posiedzen iu skła

du orzekającego oraz usta la termin jego posiedzen ia. 

2. Z posiedzenia sporządza s ię protokół, który pod
pisuje przewodniczący i członkowie składu orzekaj ące

go. 

3. W posiedzen iu skład u orzekającego bierze udz iał 
osoba zainteresowana, którą wzywa się na termin po
siedzenia za zwrotnym poświadczeniem odbioru, naj
póżni ej na 14 dni przed posiedzen iem. 

§ 8. 1. W razie nie usprawied liw ionego niestawien
nictwa wezwanej osoby na posiedzenie składu orzeka
jącego, wzywa s ię ją w nowo wyznaczonym te rmi nie 
z jednoczesnym powiadom ieniem o skutkach niesta
wiennictwa. Niestaw ienn ictwo na posiedzenie skład u 
orzekającego w nowo wyznaczonym termin ie skutkuje 
pozostawien iem wniosku bez rozpoznania . 

2. Jeżel i przyczyną niestawienia się na posiedzenie 
składu orzekającego jest długotrwała lub nie rokująca 
poprawy choroba uniemożl iw iająca osobiste stawien
nictwo, stwierdzona odpowiednim zaświadczen iem le
karskim, ustaleń mogą dokonać w m iejscu pobytu oso
by zainteresowanej członkowie skład u orzekającego 
wyznaczeni przez przewodn iczącego zespołu . Jedną 
z osób wyznaczonych przez przewodniczącego zespo
łu jest lekarz. W tym przypadku skład orzekający orze
ka na podstawie usta leń dokonanych przez wyznaczo
nych cz łonków składu orzekającego. 

§ 9. 1. Na potrzeby składu orzekającego przewodni
czący skład u wydaje orzeczenie lekarskie, o którym 
mowa w § 1 ust. 1 pkt 1. 

2. Orzeczen ie lekarskie wydawane jest na podsta
w ie: 

1) przeprowadzonego badania lekarskiego, 

2) ana lizy dokumentacji medycznej, 

3) wyników badań dodatkowych, konsultacji specjali
stycznych lub obserwacj i szpitalnej, na którą kieru
je osobę zainte resowaną leka rz-przewodniczący 
składu orzekającego, uznając je za n iezbędne do 
wydania orzeczen ia. 

3. Badania, konsultacje specja listyczne i obserwa
cje szpitalne, o których mow a w ust. 2 pkt 3, wykony
wane są w publicznych za kładach opieki zd rowotnej. 

§ 10. 1. Po rozpoznaniu sprawy skład orzekający 
wydaje orzeczenie o stopn iu niepełnosprawnośc i . 

2. Skład orzekający może rozpoznać sprawę i wy
dać orzeczenie o stopniu n iepełnosprawności bez wzy
wania osoby za interesowanej na posiedzenie - jeśli 
posiada ona orzeczen ie lekarskie, o którym mowa w § 9 
ust. 1 - i jeże l i uzna pozostałą dokumentację za wy
sta rczającą. O terminie posiedzenia należy zawiadomić 

osobę za i nteresowaną, za zwrotnym poświadcze n iem 
odbioru, informując ją o nieobowiązkowym stawien
nictw ie. 

3. Orzeczen ie skład u orzekającego zapada większo

śc i ą głosów. W razie równości g łosów rozstrzyga głos 
p rzewodniczącego składu orzekającego. 

4. Członek skład u orzekającego, w razie odmiennej 
oceny w sprawie, zgłasza na piśm ie swoje zdanie od-
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rębne wraz z uzasadnieniem. Fakt zgłoszenia zdania 
odrębnego odnotowuje się w protokole. 

5. Orzeczenia składu o rz,ekającego podpisane przez 
wszystkich członków składu orzekającego ogłasza 
przewodniczący na posiedzeniu. 

§ 11. 1. Orzeczenie o stopniu ni epełnosprawności 
powinno zawierać: 

1) oznaczenie zespołu i składu orzekająceg o, który je 
wydał, 

2) datę wydania orzeczenia, 

3) podstawę prawną, 

4) nazwisko i imię osoby zainteresowanej, 

5) datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej 
oraz adres zamieszkan ia lub pobytu, 

6) określen ie lub odmowę określenia stopnia niepeł

nosprawności, 

7) datę lub okres zaistni enia niepełnosprawności, 

8) okres, na jaki orzeczono stopień niepełnosprawno
ści, 

9) wskazania określone przez skład orzekający sto
sownie do art. 2a ust. 6 ustawy o zatrudnianiu i re
habilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, 

10) uzasadnienie, 

11) pouczenie o przysługującym odwołaniu, 

12) podpis z podaniem imien ia i nazwiska przewodni
czącego składu orzekającego oraz podpisy człon
ków składu orzekającego. 

2. Uzasadnienie orzeczenia powinno zawierać 
wskazan ia faktów, które skład orzekający uznał za istot
ne w sprawie, dokumentów, na których się oparł, lub 
przyczyn, z powodu których odmów ił za liczenia do 
stopn ia niepełnosprawności. W przypadkach gdy orze
czenie uwzględn ia w całości żądanie osoby zaintereso
wanej, skład orzekający może odstąpić od uzasadnie
nia. 

3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dorę

cza się na piśmie osobie za interesowanej . 

§ 12. l. Rozpatrzenie sprawy o za liczeniu do stop
nia niepełnosprawności następuje niezwłoczn ie , nie 
póżniej jednak niż w okresie 3 miesięcy od dnia złoże
nia wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skom
plikowanych, wymagających badań specja listycznych 
lub konsultacji - nie póżniej niż w okresie 4 miesięcy 
od daty złożenia wniosku. 

2. W przypadku orzeczenia o zaliczeniu do stopnia 
niepełnosprawności przewodniczący zespołu wydaje 
zainteresowanemu legitymację osoby niepełnospraw
nej. Wzór legitymacj i stanow i załączn ik do rozporzą

dzenia. 

§ 13. 1. Osoba zainteresowana może wnieść w ciągu 
14 dni od dnia doręczenia orzeczenia odwołanie do Kra
jowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepeł

nosprawności, zwanego dalej " Krajowym Zespołem", 
za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie. 

2. Tryb postępowania przy orzekaniu o stopniu nie
pełnosprawności określony w rozporządzeniu stosuje 
się do postępowania przed Kra jowym Zespołem. 

§ 14. Do postępowania przed zespołami i Krajo
wym Zespołem w zakresie nie uregulowanym w rozpo
rządzeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu postę
powania administracyjnego. 

Rozdział 3 

Skład i sposób działania zespołów 
i Krajowego Zespołu 

§ 15. 1. W skład zespołów i Krajowego Zespołu 
wchodzą w szczególności: 

1) lekarze, 

2) psycholodzy i pedagodzy, 

3) doradcy zawodowi, 

4) pracown icy socjalni, 

5) inni specjaliści uznani za niezbędnych. 

2. Przewodniczącym składu orzekającego jest le
karz. 

3. W posiedzeniu składu orzekającego musi brać 
udział przewodniczący i co najmniej 2 członków. 

§ 16. 1. Pełnomocnik do Spraw Osób Niepelno
sprawnych w odniesieniu do Krajowego Zespołu, a dy
rektor wojewódzkiego urzędu pracy - w odniesieniu 
do zespołu, wyznaczają sekretarza oraz pracowników 
obsługi administracyjno-biurowej. 

2. Sekretarz i pracownicy obsługi administracyjno
-biurowej są zatrudniani na podstawie umowy o pracę. 

Rozdział 4 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 17. 1. Uznaje się orzeczenie wydane na podstawie 
przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpiecze
niu społecznym: 

1) o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności 
do samodzielnej egzystencji - za znaczny stopień 
niepełnosprawności, 

2) o całkowitej niezdolności do pracy - za umiarko
wany stopień niepełnosprawności, 

3) o częściowej niezdolności do pracy oraz orzeczenie 
o celowości przekwalifikowania zawodowego - za 
lekki stopień niepełnosprawności. 
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2. Uznaje się zaliczenie na podstawie przepisów do-
tychczasowych do: . 

1) I grupy inwalidów - za znaczny stopień niepełno
sprawności, 

2) II grupy inwalidów - za umiarkowany stopień nie
pełnosprawności, 

3) III grupy inwalidów - za lekki stopień niepełno
sprawności. 

3. Orzeczenia dotyczące stałej albo długotrwałej 
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, a tak
że stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzy
stencji, uznaje się za zaliczenie do: 

111 grupy inwalidów albo znacznego stopnia niepeł

nosprawności, jeśli przysługuje zasiłek pielęgna

cyjny, 

Wzór 

21111 grupy inwal idów albo lekkiego stopnia niepełno
sprawności - w pozostałych przypadkach. 

4. Przepis § 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

§ la. Jeżeli ustalenie stopnia niepelnosprawności 
w sprawach z wniosków zgloszonych przed dniem wej
ścia w życie rozporządzenia następuje po wejściu w ży
cie rozporządzenia, orzeczenia o stopniu niepełno
sprawności wydają zespoły i Krajowy Zespół, z zasto
sowaniem zasad orzekania wynikających z rozporzą

dzenia. 

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
l września 1997 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: T. Zieliński 

Załącznik do rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 sierp
nia 1997 r. (poz. 627 ) 

Strona 1 

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w ................... • 
Krajowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Warszawie· 

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEtNOSPRAWNEJ 

(imię i nazwisko) 

Fotografia właściciela 
legitymacji 

(podpis) 

Strona 2 

Na podstawie art. 2a ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób 
niepetnosprawnych (Oz. U. Nr 46 poz. 201, z p6żniejszymi zmianami), Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania 
o Stopniu Niepełnosprawności w ................................................... (Krajowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności w Warszawie l na posiedzeniu w dniu .... ......................... .. wydał orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności i na podstawie wydanego orzeczenia zaliczył PanaOą1 ........................................................... .. 
urodzonego(ą1 w dniu ................................. w .............................................. legitymującego(ą1 się dokumentem 
stwierdzającym tożsamośĆ ................................ .. ....................... do osób z ........... stopniem niepełnosprawności 

(nazwa dokumentu, numer, seria) 

na stałe*/okresowo·, tj. do dnia .... ....................... .. 
legitymacja traci ważność po okresie, na który wydano orzeczenie o niepełnosprawności . 

................................. , dnia ........................... . 

(podpis przewodniczącego zespolu) 
• Niepotrzebne skrdliĆ. 
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Szanowni Państwo 

WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO KANCELARII PREZESA RADY 
MINISTRÓW uprzejmie informuje o możl iwości zaprenumerowania na rok 1997 następujących wydawnictw: 

DZIENNIKA USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 370,00 zł, 
Cena prenumeraty nie obejmuje załączników 

DZIENNIKA URZĘDOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ .. MONITOR POLSKI" 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 140,00 zł, 
Cena prenumeraty nie obejmuje załączników 

MONITORA POLSKIEGO .. B" - zawierającego ogloszenia sprawozdań f inansowych spółek akcyjnych i innych pod
miotów gospodarczych 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 950,00 zł, 

DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ - zawierającego informacje 
prawne z zakresu problematyki resortu zd rowia 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 24,00 zł, 

DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA FINANSÓW 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 43,00 zł, 

BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Cena prenumeraty za III i IV kwartał 
obejmujący okres od 1 lipca do 31 grudnia 1997 r. wynosi 300,00 zł, 

PRZEGLĄDU LEGISLACYJNEGO Biuletynu Rady Legislacyjnej - zawierającego dokumenty i informacje o dzia
ła lności Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz artykuły i studia dotyczące problemów legislacji, ź ró
deł prawa, procedur i technik legislacyjnych 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 60,00 zł . 

Instytucje, urzędy i osoby fizyczne zainteresowane prenumeratą powyższych wydawnictw proszone są o dokonanie wpła

ty na konto BPH S.A. XVI Oddział Warszawa nr 10601028-1717-30000-622001 
Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa 

WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO KANCELARII PREZESA RADY 
MINISTRÓW uprzejmie informuje PT Klientów, że rezygnacja z prenumeraty w trakcie roku wydawniczego nie bę
dzie uwzględn iona. Wyjątek stanowi rozwiązanie !likwidacja) firmy pren umerującej oraz uzasadnione wydarzenia lo
sowe osób f izycznych. Wpłaty nie zawierające pełnego adresu płatnika oraz wpłaty poniżej ceny prenumeraty będą 
zwracane. 

Wszelkich informacji na temat prenumeraty lub zakupu powyższych wydawnictw udziela 
Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

tel. 694-67-50 i 694-67-52, fax 694-62-06 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki mołna nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydzia le Wydawnictw i Poligraf,i 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancalarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsińska 69nl, 02-903 Warszawa 

Reklamacje l powodu niedoręm:enia poS2czególny<:h numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. ul. Powsińska 69nl, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru 

o wazel~ich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować ne piŚmie Wydzial Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
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